
Заболявания, които могат да засегнат женските 

репродуктивни органи 

Има много заболявания, които могат да засегнат женските репродуктивни органи в 

тазовата кухина.Причините за възникването на много от тях са неизвестни. Но има начини 

да овладеем симптомите чрез приомите на медицината, хирургията, физическите 

упражнения и спорт и промяна в начина на живот. 

Заболяване Признаци, за които да следите 

Ендометриална хиперплазия- появява се, 

когато маточната лигавица се разрастне. 

Това не е признак за карцином. Но ако 

разрасналите се клетки преминат в 

абнормални, това може да доведе до 

развитие на злокачествен процес в мястото. 

Най-характерния признак е необичайно кървене. 

Ендометриоза- появява се, тогава когато 

тъкан, характерна за матката, се развие 

някъде извън нея. Среща се често. Засяга 

предимно жени между 30 и 40 години. Тя е 

една от трите основни причини за 

безплодие. За тези жени решение може да е 

забременяването чрез асистирана 

репродукция. 

Тазова болка. Болезнена менструация, хронична 

болка в корема, ниско в кръста и таза; болка по 

време на секс; болка по време на раздвижване на 

червата или при преминаване на урината. 

Трудност при забременяване. Симптомите често 

се усилват след менопауза. 

Овариална киста- кухини в яйчниците, 

пълни с течност. В повечето случаи, кистата 

е напълно нормална- не причинява 

неприятности и изчезва от само себе си. 

Повечето жени имат такива кисти през 

някой период от живота си. Често жените 

разбират за кистата при рутинен 

гинекологичен преглед. Кистите могат да са 

канцерогенни при жени над 50 години. 

Кистите могат да са безсимптомни. Някои от тях 

могат да предизвикват болка, дискомфорт или 

нередовен цикъл- но не винаги. Ако имате киста, 

наблюдавайте за обостряне на симптомите. 

Свържете се с вашия лекар при положение, че 

имате:-силна, внезапна болка в таза или 

коремната област 

-болка с температура и повръщане 

Болезнени полови сношения-може да 

предизвикват страдание за жената и за 

нейния полов партньор. Причина за тази 

болка може да са:-сухота във влагалището- 

инфекции 

-вагинизъм- спазъм на влагалищните 

мускули 

-маточни миомни възли 

-негативно настроение,  страх , притеснение 

и стрес, също могат да причинят болка. 

Болката по време на секс може да се прояви под 

много форми. При някои жени болката е около 

влагалището. Други жени имат усещане сякаш 

нещо избухва, докато пенисът е във влагалището. 

Болката може да се проявява рядко или по време 

на всяко полово сношение. 



Проблеми в областта на тазовото дъно- 

появяват се, когато тъканта, която 

поддържа органите в таза се разхлаби или 

бъде възпалена или увредена. Причината за 

това може да е в резултат от бременност, по 

време на раждане може да настъпят 

проблеми, наддаване на тегло, оперативна 

интервенция в тази област. При спадане на 

матката, тя се смъква към вагината. В някои 

случаи това предизвиква маточната шийка 

да се покаже от вагиналния отвор. При 

смъкване на влагалището, върха на вагината 

няма опора и може да се смъкне и да се 

вижда добре при гинекологичен преглед на 

входа на вагината. 

Може да усетите чувство на тежест или 

напрежение. Също така може да имате трудности 

при пълно изпразване на пикочния мехур. Чести 

са и инфекциите на уринарния тракт.Понякога 

задържането на урина и изпражнения може да е 

знак за тазово-свързани проблеми.Упражненията 

на Кегел могат да заздравят и усилят тазовата ви 

мускулатура. 

Болка в тазовата област- най-често е 

симптом на инфекция. Често причината за 

този вид болка не може да се установи. Ако 

тя продължи дълго време може да наруши 

нормалния ритъм на живот на една жена и 

да доведе дори до депресия. 

Болката в таза може да е остра и за кратко. 

Хроничната болка може да трае повече от 6 

месеца и да не се повлиява на лечение. Описвайки 

болката ще помогне на вашия доктор да установи 

причината. Можете да описвате болката, 

честотата на проявлението й, подбудителите, 

които я усилват в дневник, който след това да ви 

помогне при нужда да посетите доктор. 

Синдром на поликистозни яйчници- той е 

резултат на хормонен дисбаланс и нарушава 

нормално протичащата овулация. 

Настъпват нередовни цикли и множество 

малки кисти по двата яйчника. Това е най-

честата причина за безплодие при жените. 

Това заболяване предразполага към диабет, 

високо кръвно налягане, метаболитен 

синдом, сърдечни заболявания и депресия 

-нередовни месечни цикли-обезитет-повишено 

окосмяване по лицето, гърдите, коремната област, 

палците 

-акне 

-трудности при забременяване 

Миоми на матката- тумори, които 

прорастват в маточната стена. Те не са 

злокачествени. Разрастването може да е под 

формата на единичен възел или под 

формата на множество възли по цялата 

матка. Проявяват се много често като 

засягат една четвърт от жените на средна 

възраст. Афро-американките и жените с 

наднормено тегло са подложени на голям 

риск особено в по-късна възраст-около 40-

50 години. По-малък риск се пада на 

раждали жени. 

Миомите може да са безсимптомни. Най-честите 

признаци са:-силно кървене или болезнен цикъл-

кървене между две менструации 

-чувство на пълнота и тежест ниско в 

абдоминалната област 

-често уриниране 

- болка по време на секс 

-болка ниско в гърба 

-спонтанни аборти или преждевременно раждане 



Вагинит- възпаление на влагалищната 

лигавица. Предизвиква се от:-вагинални 

гъбични инфекции- Candida-бактериална 

вагиноза- бурно нарастване на определен 

вид бактерия, която е нормална за 

влагалищната микрофлора. 

-сексуално-предавани заболявания 

-алергии към съставките за промивка с 

дамски душ, сапуни и др. 

- чувство на «изгаряне отвътре»-сърбеж-

зачервяване, оток 

-нестандартно течение от влагалището с 

неприятен, понякога мирис на развалена риба. 

Течението може да прилича на кисело мляко. 

Вулводиния-хронична болка и дискомфорт 

на влагалището. Това дори може да ви 

създаде неудобство при седене, по време на 

спортуване или невъзможност да се 

насладите на сексуалния акт. 

Може да усещате парене, сърбеж дори когато 

вулвата ви изглежда нормално. Болката може да 

се усеща по цялата повърхност на влагалището  

или на едно определено място. Тя може да се 

усеща само след докосване или напрежение в 

областта, след използване на тампони, каране на 

колело, след секс. 

 


